GRADONAČELNIK
Klasa:022-01/12-01/1
Urbroj:2142/01-02/1-12-133-72
Krk, 25. rujna 2012.

ZAPISNIK
sa 133. Gradonačelnikovog kolegija, održanog 24. rujna (ponedjeljak) 2012. godine u Uredu
Gradonačelnika u Krku.
Kolegij u 13:00 sati otvara i vodi Gradonačelnik Darijo Vasilić, prof. i utvrđuje da
Kolegiju prisustvuju sljedeći članovi: Čedomir Miler, Zamjenik gradonačelnika grada
Krka, Josip Staničić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Krka, Marinko Bajčić,
pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Radmila Živanović – Čop, voditeljica Odsjeka
za opće, pravne i kadrovske poslove, Džimi Skomeršić, voditelj Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, Marinka Margan, stručni suradnik Odsjeka za društvene djelatnosti,
Mladena Cvitković, viši stručni referent u Odsjeku općih pravnih i kadrovskih poslova
i Igor Gržetić, osoba za održavanje internet stranica Grada Krka.
Nakon što su prisutni iznijeli svoje prijedloge, Gradonačelnik Darijo Vasilić predložio je
sljedeći
DNEVNI RED
1. Odsjek za proračun i financije: Izvješće osmomjesečnih prihoda i rashoda
Proračuna Grada Krka.
2. Odsjek za društvene djelatnosti:
 Josetta Blažić iz Krka, Josipa Pupačića 70/a- zamolba za sufinanciranje
kupnje školskih udžbenika;
3. Odsjek za komunalno gospodarstvo:
a) Tvrtka G. P. „Krk“ iz Krka, S. Radića 31- ponuda za asfaltiranje dijela ulice Mali Kartec
u gradu Krku;
b) Mirjana Komadina Mergl iz Krka, Crikvenička 3- zamolba za obročno plaćanje
komunalnog doprinosa u 60 jednakih mjesečnih obroka za gradnju obiteljske kuće,
garaže i bazena na dijelu k.č. 2846/3 k.o. Poljica u naselju Žgaljići;
c) Josip Antolić, Ivan Žgaljić i Nikola Klemenić vlasnici stambenih objekata iz Zadarske
ulice u Krku- zamolba za izgradnju javne kanalizacije u Zadarskoj ulici;
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d) Darko Markota iz Rogotina, Neretvanska 6- zamolba za izdavanje suglasnosti za
ambulantnu prodaju mandarina i suhih smokava iz vozila, na javnom parkirališnom
prostoru ispred Disco bara „Jungle“ u Krku.

4. Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti.
5. Očitovanje Zamjenika gradonačelnika o provođenju sustava kvalitete prema
normi ISO 9001:2008.
Ad 1.
Izvješće osmomjesečnih prihoda i rashoda Proračuna Grada Krka, obrazložio je Anton
Malatestinić, te je nakon rasprave Gradonačelnik obrazložio kako je zbog izvanrednih rashoda
koji su na teretu Proračuna do kraja tekuće godine, za 2013. godinu potrebno uvesti štednju na
svim rashodovnim pozicijama koje nisu zakonom uvjetovane.
Ad 2.
Zamolbu Josette Blažić iz Krka, za sufinanciranje kupnje školskih udžbenika, obrazložila je
Marinka Margan, te je nakon rasprave Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Prihvaća se zamolba Josette Blažić iz Krka, Josipa Pupačića 70/a, za sufinanciranje
kupnje školskih udžbenika za njezino troje djece koja pohađaju Osnovnu školu „Fran
Krsto Frankopan“ u Krku.
Za provedbu ovog zaključka zadužuje se Odsjek za društvene djelatnosti.
Ad 3.
Razne zahtjeve i zamolbe iz područja komunalnog gospodarstva obrazložio je Đimi
Skomeršić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeće
Zaključke
a) Prihvaća se ponuda tvrtke G. P. „Krk“ iz Krka za asfaltiranje dijela ulice Mali
Kartec u gradu Krku, u iznosu od 86.255,00 kn u koji iznos je uključen iznos
PDV-a (vidi prilog predmetnu ponudu koja čini sastavni dio ovog zaključka).
b)
I.
Mirjani Komadina Mergl iz Krka, Crikvenička 3, odobrava se obročno
plaćanje komunalnog doprinosa u 60 jednakih mjesečnih obroka za
gradnju obiteljske kuće, garaže i bazena na dijelu k.č. 2846/3 k.o.
Poljica u naselju Žgaljići.
II.

Podnositelj zamolbe dužan je prvi obrok uplatiti danom primitka
Rješenja izdanog od JUO, Grada Krka, Odsjeka za komunalno
gospodarstvo, drugi obrok do 01. listopada 2012. godine, te svaki
sljedeći obrok uplatiti do 01. u mjesecu za tekući mjesec, s time da
posljednju uplatu izvrši do 01. kolovoza 2017. godine.
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III.

Na odobreno obročno plaćanje investitoru se obračunava kamata u
visini eskontne kamatne stope Hrvatske narodne banke.
Kamata se obračunava za razdoblje od dana konačnosti Rješenja do
dana dospijeća svakog pojedinog obroka.

IV.

V.

Sukladno točki I. i II. ovog zaključka obročno plaćanje komunalnog
doprinosa odobrava se uz uvjet da obveznik plaćanja komunalnog
doprinosa pruži odgovarajuće osiguranje ( hipoteka, bjanko zadužnicu
ili mjenicu), radi naplate cjelokupne tražbine Grada Krka s osnove
komunalnog doprinosa, a sukladno članku 14. Odluke o komunalnom
doprinosu.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da temeljem odredbi
točke I. ovog zaključka izda odgovarajuće Rješenje o plaćanju
komunalnog doprinosa.

c) Prima se na znanje zamolba vlasnika stambenih objekata Josipa Antolića, Ivana
Žgaljića i Nikole Klemenića iz Zadarske ulice u Krku, kojom traže izgradnju
javne kanalizacije u Zadarskoj ulici, u gradu Krku.
Nalaže se Odsjeku za komunalno gospodarstvo da u što kraćem roku od tvrtke
Ponikva d.o.o. Krk, zatraži izradu tehničkog rješenja s troškovnikom za
izvođenje radova na kanalizacijskoj mreži u dijelu Zadarske ulice u gradu Krku.
d) Zamolbi Darka Markote iz Rogotina, kojom traži dozvolu za ambulantnu
prodaju mandarina i suhih smokava iz vozila, na javnom parkirališnom prostoru
ispred Disco bara „Jungle“ u gradu Krku, nije moguće udovoljiti.
Podnositelju zamolbe odobrava se prodaja mandarina i suhih smokava na
gradskoj tržnici u gradu Krku, u vremenskom razdoblju od 01. listopada do 15.
prosinca 2012. godine, bez naknade.
Budući da je položaj tržnice u zimskom periodu neatraktivan, podnositelju se
odobrava postava reklamnog panoa na mjestu koje je rezervirano za dostavu u
centru grada ili na kandelaberu koji se nalazi u blizini.
Ad 4.
Prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti, obrazložio je Marinko
Bajčić, te je nakon rasprave, Gradonačelnik donio sljedeći
Zaključak
Utvrđuje se prijedlog Odluke o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti ( vidi prilog
predmetni prijedlog Odluke koja čini sastavni dio ovog zaključka).

3

Stupanjem na snagu ove prestaje važiti Odluka o imenovanju osobe zadužene za
nepravilnosti, Klasa: 470-06/09-01/2, Ur. broj. 2142/01-02/1-09-3 od 28. prosinca 2009.
godine.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad 5.
Nakon očitovanja Zamjenika gradonačelnika o provođenju sustava kvalitete prema normi ISO
9001:2008, Gradonačelnik je donio sljedeći
Zaključak
Sukladno provođenju sustava kvalitete normi ISO 9001:2008, na kolegiju
Gradonačelnika razmatrati će se popis Upravnih neriješenih predmeta, te analizirati
razloge nerješavanja u cilju pružanja što učinkovitije usluge građanima.

Gradonačelnikov kolegij zaključen je u 16,30 sati.

Zapisnik sastavila :

GRADONAČELNIK

Mladena Cvitković

Darijo Vasilić, prof.
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